Övriga frågor
Det har kommit in några frågor om information via Epost respektive utdelad info.
Årsmötet 2018 bestämde att all information skall ut till alla.
-All information från styrelsen har delats ut till alla. Ingen extra information har skickats ut
via Epost och därför inte heller hängts upp på utsidan Aktivitetshus 2 och 4.
Hur informeras nya medlemmar om regler i området.
De som flyttat in i området får besök av styrelsen och ges en aktuell verksamhetsberättelse.
Styrelsen vill också påminna medlemmarna om att det är viktigt att man informerar
styrelsen om när man flyttar och vilka som blir nya ägare.
Otvättade garage i längor?
Tidigare styrelser har försökt. Detta har inte hjälpt. Styrelsen funderar på att anlita
tvättfirma och skicka räkning till garageanvändaren med smutsigt garage. Om alla tvättar sitt
garage slipper styrelsen fundera vidare.
Uppmana alla att klippa häckar och buskar som hänger ut på föreningens gångvägar.
Detta ser styrelsen som ett problem. -Härmed uppmanas alla klippa sina buskar och häckar.
Säg gärna själv till din granne som har stora växter. Styrelsen vill inte vara polis utan försöker
driva en förening.
Nyckellås till aktivitetshus2
Tyvärr har aktivitetshus 2 haft några obokade besök, som lämnat aktivitetshus nr2 väldigt
ostädat. Dessa rökte dessutom inomhus vilket ledde till att styrelsen ”sanerat huset”. Tills
någon ber om ursäkt kommer huset tyvärr vara låst.
Tyvärr drabbar detta även oss som sköter sig. Huset har, tackvare friare tillgång, använts
mycket mer. Det har varit roligt att se att det både spelats poker och köpts kläder, förutom
alla kalas.
Hus 65 har ingen kantsten.
Det är väldigt tyst från Ellevio. Styrelsen har sökt Ellevios Projektledare. Styrelsen har inte
kunnat göra ”överlämningsbesiktning” då Ellevio inte fått sina underleverantörer att slutföra
deras punkter.
När kan vi få gymmet att fungera?
Gymmet drivs av medlemmar för medlemmar. Gymmet är exakt så städat/ fint som
medlemmar gör det. Styrelsen har noterat flera kommentarer om ostädat gym. Vilket
styrelsen tolkar som att de som tränar inte städar efter sig.
Gymmet har ingen egen budgetpost. Sköts det inte, stänger styrelsen gymmet och gör om
till vanligt aktivitetshus för kalas.
Comhemavtalsomförhandling
Medlemmar saknar kanal 10 & 12. Styrelsen har fått ett högre pris på 90kr/hus/månad
(avtal36 mån). Idag betalar vi 30kr/hus. Då detta är en betydlig kostnadsökning föreslår
styrelsen att någon lämnar in motion till nästa årsmöte. Kanske en egen grupp som driver
frågan precis som gjorts för gym och laddplats.

Styrelsen söker ny sekreterare.
Föreningens nuvarande sekreterare
kommer att flytta från Gjutegården.
Styrelsen behöver därför akut en ny
sekreterare. Kan det vara du, eller en
granne till dig?
Vad gör bla. föreningens sekreterare?
• Skriva protokoll
• Svara/skicka vidare inkomna frågor.
• Aktivt delta i styrelsens olika arbetsuppgifter och leverantörskontakter.
Intresserad?
Kontakta styrelsen, Mikael Bernsten 0761365775 (hus 85),
eller valberedningen,
Annika Jareborg 0704247457 (hus 87) /
Eva-Marie Sehlstedt 0734442524 (hus 209).

Laddplatser i garagelänga.
Kul att se att el-bilar blir mer och mer populärt i området.
Styrelsen planerar att beställa ytterligare laddplatser omgående. (30 november)
Fyll i ansökan som finns på vår hemsida och lämna till någon i styrelsen. Så beställer vi
uppsättning av laddbox av samma leverantör som tidigare. Ansökning om bidrag mm gör den
som beställer själv.

Råttor
Styrelsen har flera gånger mottagit skrivelser gällande råttor i Hultsby.
Råttor trivs i regel där människor trivs vilket gör att vi alla måste hjälpas åt att bekämpa dem.
Det är husägarens ansvar att sanera, inte styrelsens.
Det är alltså av yttersta vikt att du anmäler till din hemförsäkring så
fort du ser en råtta på din tomt.
I de allra flesta hemförsäkringar ingår skydd mot skadedjur inklusive
bekämpning kostnadsfritt.
Det är viktigt att du kontaktar din hemförsäkring innan bekämpning beställs då
försäkringsbolagen har samarbetsavtal med olika skadedjursbekämpare.
Prata med dina närmsta grannar och meddela om ni har sett råttor eller möss på er tomt, då
dessa sannolikt även hälsar på era grannar. Hjälps vi alla åt och tar hjälp via våra
hemförsäkringar kan vi tillsammans minska problemen. Råttor älskar fågelmat.
/Styrelsen

